Instruction words
Α.1 apple (άπλ)
μήλο
Α.2 bird (μπέρντ)
πουλί
Α.3 black (μπλάκ)
μαύρο
Α.4 blue (μπλου)
μπλε
Α.5 cat (κæ τ)
γάτα
Α.6 dragon (ντράγκον)
δράκος
Α.7 egg (εγκ)
αυγό
Α.8 eight (έϊτ)
οχτώ
Α.9 five (φάϊβ)
πέντε
Α.10 flower (φλάουερ)
λουλούδι
Α.11 four (φορ)
τέσσερα
Α.12 girl (γκέρλ)
κορίτσι
Α.13 green (γκρί:ν)
πράσινο
Α.14 house (χάουζ)
σπίτι
Α.15 insect (ίνσεκτ)
έντομο
Α.16 jelly (τζέλι)
ζελλέ
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Α.17 kangaroo (κανγκαρού)
κανγκουρό
Α.18 letter (λέτερ)
γράμμα
Α.19 mouse (μάους)
ποντίκι
Α.20 nine (νάιν)
εννιά
Α.21 nurse (νέρς)
νοσοκόμα
Α.22 octopus (όκταπους)
χταπόδι
Α.23 one (ουάν)
ένα
Α.24 pencil (πένσιλ)
μολύβι
Α.25 queen (κουήν)
βασίλισσα
Α.26 rabbit (ράμπιτ)
κουνέλι
Α.27 red (ρέντ)
κόκκινο
Α.28 salad (σάλαντ)
σαλάτα
Α.29 seven (σέβεν)
εφτά
Α.30 six (σίξ)
έξι
Α.31 teacher (τί:τσερ)
δασκάλα , δάσκαλος
Α.32 ten (τέν)
δέκα
Α.33 three (θρί:)
τρία
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Α.34 two (τού)
δύο
Α.35 umbrella (αμπρέλα)
ομπρέλα
Α.36 van (βάν)
φορτηγάκι
Α.37 watch (γουότς)
ρολόι χεριού
Α.38 yellow (γέλοου)
κίτρινο
Α.39 yo-yo (γιό γιό)
γιο – γιο
Α.40 zebra (ζέμπρα)
ζέμπρα
Α.41 zero (ζίροου)
μηδέν

Instruction words
Ι.1 Listen (λίσεν)
Άκουσε
Ι.2 Read (ρί:ντ)
Διάβασε
Ι.3 Write (ράιτ)
Γράψε
Ι.4 Sing (σίνγκ)
Τραγούδησε
Ι.5 Say (σέϊ)
Μίλησε, πες
Ι.6 Look (λούκ)
Κοίταξε
Ι.7 Play (πλέϊ)
Παίξε
Ι.8 Learn (λέρν)
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Μάθε
Ι.9 Match (μάτς)
Ταίριαξε
Ι.10 Choose (τσούζ)
Μάθε
1.11 Circle (σέρκλ)
Κύκλωσε
1.12 Colour (κάλορ)
Χρωμάτισε
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Hello, I’m Big Heart!

pages 6-7
1.1 hello (χελόου)
γεια
1.2 it’s a = it is a (ιτς έ = ιτ ιζ έ)
αυτό είναι ένα
1.3 What's your name? (γουάτς γιούρ νέιμ)
Πως σε λένε;
1.4 I'm = I am (άμ = άι έμ)
είμαι
1.5 yes (γιές)
ναι
1.6 My name's ... = My name is ... (μάι νέιμ’ζ = μάι νέϊμ ιζ )
Το όνομα μου είναι ...
1.7 Stop! (στόπ)
Σταμάτα!
1.8 no (νόου)
όχι
1.9 Help! (χέλπ)
Βοήθεια!
1.10 goodbye (γκούντ μπάϊ)
αντίο
Pages 10 - 11
1.11 book (μπούκ)
βιβλίο
1.12 What is it? (γουάτ ίζ ίτ)
Τι είναι αυτό;
1.13 land (λάντ)
γη, χώρα
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He’s a giant!

pages 12 - 13
2.1 boy (μπόι)
αγόρι
2.2 girl (γκέρλ)
κορίτσι
2.3 giant (τζάϊντ)
γίγαντας
2.4 paper (πέϊπερ)
χαρτί
2.5 rainbow (ρέινμποου)
ουράνιο τόξο
2.6 How are you? (χάου άρ γιου)
Τι κάνεις; Πως είσαι;
2.7 I'm fine. (άμ φάιν)
Καλά είμαι.
2.8 thank you (θένκ γιου)
ευχαριστώ
2.9 he’s = he is (χι ιζ)
αυτός είναι
2.10 she’s = she is (σι’ζ = σι ίζ)
αυτή είναι
2.11 Are you ...? (άρ γιού)
Εσύ είσαι …;
2.12 No, I’m not. (νόου άμ νοτ)
Όχι, δεν είμαι.
2.13 you’re=you are (γιού’ρ = γιού άρ)
εσύ είσαι
2.14 and (έντ)
και
2.15 please (πλί:ζ)
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παρακαλώ
2. 16 come (κάμ)
έλα
2.17 to (του)
στον/στη/στο
2.18 very good (βέρι γκούντ)
πολύ καλά
2.19 go (γκόου)
πήγαινε
pages 14 - 15
2.20 Yes, I am. (γιές άι έμ)
Ναι είμαι.
2.21 Oh! (όου)
Α! (επιφώνημα θαυμασμού)
2.22 Is he ...? (ίζ χί)
Αυτός είναι …;
Pages 16 - 17
2.23 he isn’t = he is not (χι ίζντ)
αυτός δεν είναι
2.24 she isn’t = she is not (σι ιζν’τ = σι ιζ νότ)
αυτη δεν είναι
2.25 game (γκέϊμ)
παιχνίδι
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It’s a letter!

pages 20 - 21
3.1 break (μπρέικ)
διάλειμμα
3.2 plane (πλέϊν)
αεροπλάνο
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3.3 tree (τρί:)
δέντρο
3.4.lift (λίφτ)
ανσανσέρ
3.5 school (σκούλ)
σχολείο
3.6 What's that? (γουάτς δάτ)
Τι είναι εκείνο;
3.7 Is it a ...? (ίζ ίτ έ)
Αυτό είναι …;
3.8 No, it isn't. (νόου ίτ ίζν’τ)
Όχι, (αυτό) δεν είναι.
3.9 amazing (αμέϊζινγκ)
καταπληκτικό
3.10 Come on! (κάμ ον)
Έλα/Ελάτε!
3.11 Let’s go. (λέτς γκόου)
Πάμε / Ας πάμε
3.12 What's this? (γουάτς δίς)
Τι είναι αυτό;
pages 22 - 23
3.13 rubber (ράμπερ)
γόμα
3.14 bag (μπæγκ)
τσάντα
3.15 clock (κλόκ)
ρολόι τοίχου
3.16 board (μπόρντ)
πίνακας (σε τάξη)
3.17 pen (πέν)
στυλό
3.18 desk (ντέσκ)
θρανίο
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3.19 ruler (ρούλερ)
χάρακας
3.20 Yes, it is. (γιές ίτ ίζ)
Ναι, (αυτό) είναι.
pages 24 - 25
3.21 a/an (εν)
ένας, μία, ένα (άρθρο)
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These are my friends.

pages 26- 27
4.1 friends (φρέντσ)
φίλοι
4.2 birthday (μπέρθντεϊ)
γενέθλια
4.3 balloon (μπαλούν)
μπαλόνι
4.4 castle (κάσλ)
κάστρο
4. 5 good morning (γκούντ μόρνιγκ)
καλημέρα
4. 6 your (γιόρ)
δικό σου
4.7 names (νέιμς)
ονόματα
4. 8 my (μάϊ)
δικό μου
4. 9 This is (δις ίζ)
αυτό είναι
4.10 these are … (δί:ζ άρ)
αυτά είναι ...
4.11 the (δε)
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ο, η, το (άρθρο)
4.12 How old are you? (χάου όλντ άρ γιού)
Πόσων χρόνων είσαι;
4.13 you aren’t = you are not (γιού άρεν’τ = γιού αρ νότ)
εσύ δεν είσαι
4.14 today (τουντέι)
σήμερα
4.15 Happy Birthday! (χέπι μπέρθντεϊ)
Χαρούμενα Γενέθλια!
4.16 years (γίαρζ)
χρόνια
4.17 bad (μπάντ)
κακός/-ή/-ό
4.18 Come in. (κάμ ίν)
Περάστε
pages 28- 29
4.19 ball (μπόλ)
μπάλα
4.20 car (κάρ)
αυτοκίνητο
4.21 doll (ντόλ)
κούκλα
4.22 train (τρεϊν)
τρένο
4.23 cake (κέϊκ)
τούρτα
4.24 present (πρέζεντ)
δώρο
pages 30 - 31
4.25 dog (ντόγκ)
σκύλος
4.26 good afternoon (γκούντ αφτερνούν)
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καλό απόγευμα
4.27 goodnight (γκούντνάϊτ)
καληνύχτα
4.28 party (πάρτι)
πάρτι
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Sit down, Daisy!

pages 34 - 35
5.1clever (κλέβερ)
έξυπνος
5.2 beautiful (μπιούτιφουλ)
όμορφος
5.3 belt (μπέλτ)
ζώνη
5.4 colours (κάλορς)
χρώματα
5.5 here (χίερ)
εδώ
5.6 all (όλ)
όλοι/όλες/όλα
5.7 now (νάου)
τώρα
5.8 we aren’t = we are not (γουί άρεν’τ = γουί άρ νότ)
δεν είμαστε
5.9 we’re = we are (γουί’ρ = γουί άρ)
είμαστε
5.10 sorry (σόρι)
λυπάμαι, συγγνώμη
5.11 Walk! (γουόκ)
Περπάτα!
5. 12 Sit down. (σίτ ντάουν)
Κάθισε κάτω.
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5.13 What colour are ...? (γουάτ κάλορ αρ..)
Τι χρώμα είναι …;
5.14 they’re = they are (δέι’ρ = δέι άρ)
Αυτοί/αυτές/αυτά είναι
5.15 they aren’t = they are not (δέϊ άρεν’τ = δέι αρ νότ)
Αυτοί/αυτές/αυτά δεν είναι
pages 36 - 37
5.16 team (τί:μ)
ομάδα
5.17 Are they ...? (άρ δέΪ)
Αυτοί/αυτές/αυτά είναι …;
pages 38 - 39
5.18 Stand up. (στέντ άπ)
Σήκω.
5.19 Open your book. (όπεν γιούρ μπούκ)
Άνοιξε το βιβλίο σου.
5.20 Close your book. (κλόουζ γιόρ μπούκ)
Κλείσε το βιβλίο σου.
5.21 Run. (ράν)
Τρέξε.
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Can you see Weezil?

pages 40 - 41
6.1 door (ντόρ)
πόρτα
6.2 window (γουίντοου)
παράθυρο
6.3 head (χέντ)
κεφάλι
6.4 see (σι:)
βλέπω
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6.5 hear (χίερ)
ακούω
6.6 Can you ...? (κæ ν γιού)
Εσύ μπορείς …;
6.7 open (όπεν)
ανοίγω
6.8 No, I can’t. (νόου άι κæ ν’τ)
Όχι δεν μπορώ.
6.9 on (όν)
επάνω
6.10 Yes, I can. (γιές άι κæ ν)
Ναι, μπορώ.
6.11 Be careful! (μπι κάρεφουλ)
πρόσεχε
Pages 42 - 43
6.12 swim (σουίμ)
κολυμπώ
6.13 dance (ντάνσ)
χορεύω
6.14 ride a bike (ράιντ ε μπάϊκ)
κάνω ποδήλατo
6.15 play basketball (πλέϊ μπάςκετμπολ)
παίζω μπάσκετ
6.16 play football (πλέι φούτμπολ)
παίζω ποδόσφαιρο
6.17 play volleyball (πλέι βόλειμπολ)
παίζω βόλεϊ
6.18 dive (ντάϊβ)
κάνω βουτιές
6.19 speak English (σπί:κ ίνκγλις)
μιλώ αγγλικά
6.20 fly (φλάϊ)
πετώ
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6.21drive (ντράϊβ)
οδηγώ
6.22 mum (μάμ)
μαμά
6.23 dad (ντάντ)
μπαμπάς
Pages 44 - 45
6.24 count to (κάουντ του)
μετρώ ως το
6.25 eleven (ιλέβεν)
έντεκα
6.26 twelve (τουέλβ)
δώδεκα
6.27 thirteen (θιρτί:ν)
δεκατρία
6.28 fourteen (φουρτί:ν)
δεκατέσσερα
6.29 fifteen (φιφτί:ν)
δεκαπέντε
6.30 sixteen (σιξτί:ν)
δεκαέξι
6.31 seventeen (σεβεντί:ν)
δεκαεπτά
6.32 eighteen (ειτίν)
δεκαοχτώ
6.33 nineteen (ναιντϊ:ν)
δεκαεννιά
6.34 twenty (τουέντι)
είκοσι
6.35 jungle (τζάνγκλ)
ζούγκλα
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Where’s Brooke?

pages 48 - 49
7.1 table (τέιμπλ)
τραπέζι
7.2 chair (τσέρ)
καρέκλα
7.3 bed (μπέντ)
κρεβάτι
7.4 silly (σίλι)
χαζός, ανόητος
7.5 laugh (λάφ)
γελώ
pages 50 - 51
7.6 Where …? (γουέρ)
Πού …;
7.7 in (ιν)
μέσα
7.8 behind (μπιχάιντ)
πίσω
7.9 next to (νέξτ του)
δίπλα
7.10 under (άντερ)
κάτω
7.11 orange (όραντζ)
πορτοκαλί
7.12 pink (πίνκ)
ροζ
7.13 brown (μπράουν)
καφέ
7.14 grey (γκρέϊ)
γκρι
7.15 purple (πέρπλ)
μωβ
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7.16 monkey (μάνκεϊ)
μαϊμού
pages 52 - 53
7.17 family (φάμιλι)
οικογένεια
7.18 me (μί)
εγώ (εμένα)
7.19 mother (μόδερ)
μητέρα
7.20 father (φάδερ)
πατέρας
7.21 sister (σίστερ)
αδελφή
7.22 brother (μπράδερ)
αδελφός
7.23 grandfather (γκράντφάδερ)
παππούς
7.24 grandmother (γκράντμάδερ)
γιαγιά
7.25 his (χίζ)
δικό του
7.26 her (χερ)
δικό της
7.27 baby (μπέϊμπι)
μωρό
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I’ve got water pistols.

pages 54 - 55
8.1 arm (άρμ)
χέρι (από τον ώμο ως τον καρπό)
8.2 ear (ίαρ)
αυτί
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8.3 leg (λέγκ)
πόδι (όλο το πόδι όχι η πατούσα)
8.4 water pistol (γουότερ πίστολ)
νεροπίστολο
8.5 bike (μπάϊκ)
ποδήλατο
8.6 I don't know. (άϊ ντόν’τ νόου)
Δεν ξέρω.
8.7 has got (χεζ γκότ)
έχει
8.8 I've got = I have got (άιβ γκοτ = Ι χεβ γκοτ)
Έχω
8.9 good idea (γκούντ ιντία)
καλή ιδέα
8.10 Have you got ...? (χέβ γιού γκότ)
Έχεις …;
8.11 Yes, I have. (γιές άι χέβ)
Ναι, έχω.
8.12 I haven't got (άϊ χέβεντ γκότ)
Δεν έχω
8.13 at (έτ)
στο (πρόθεση)
8.14 Νever mind. (νέβερ μάϊντ)
Δεν πειράζει.
pages 56 – 57
8.15 hair (χέρ)
μαλλιά
8.16 eye (άι)
μάτι
8.17 nose (νόουζ)
μύτη
8.18 mouth (μάουθ)
στόμα
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8.19 neck (νέκ)
λαιμός
8.20 hand (χάντ)
χέρι (από τον καρπό και κάτω)
8.21 finger (φίνγκερ)
δάχτυλο χεριού
8.22 foot (φούτ)
πατούσα
8.23 toe (τόου)
δάχτυλο ποδιού
8.24 long (λόνγκ)
μακρύς
8.25 big (μπίγκ)
μεγάλος
8.26 short (σόρτ)
κοντός
8.27 small (σμόλ)
μικρός
pages 59 – 60
8.28 fair (φέρ)
ανοιχτόχρωμος (ξανθός)
8.30 he’s got = he has got (χιζ γκότ = χι χέζ γκότ)
αυτός έχει
8.30 he hasn't got (χι χέζντ γκοτ)
αυτός δεν έχει
8.31 Has he got ...? (χέζ χι γκότ)
Aυτός έχει ...;
8.32 monsters (μάνςτερς)
τέρατα
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Is there a dragon in the living room?

pages 62 – 63
9.1 kitchen (κίτσεν)
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κουζίνα
9.2 light (λάϊτ)
φως
9.3 living room (λίβινγκ ρούμ)
σαλόνι
9.4 skateboard (σκέιτμπόρντ)
πατίνι
9.5 there’s = there is (δέρζ = δέρ ιζ)
υπάρχει
9.6 Is there ...? (ιζ δέρ)
Υπάρχει …;
9.7 No, there isn’t. (νόου δέρ ίζν’τ)
Όχι, δεν υπάρχει.
9.8 for (φορ)
για
9.9 dear (ντίαρ)
αγαπημένος
9.10 with (γουίθ)
με
9.11 love (λόβ)
αγάπη
pages 64- 65
9.12 bedroom (μπέντρουμ)
υπνοδωμάτιο
9.13 toilet (τόιλετ)
τουαλέτα
9.14 bathroom (μπάθρουμ)
μπάνιο
9.15 shower (σάουερ)
ντουζ
9.16 bath (μπάθ)
μπανιέρα
9.17 bookcase (μπούκέις)
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βιβλιοθήκη
9.18 TV (τί βι)
τηλεόραση
9.19 sofa (σόφα)
καναπές
9.20 armchair (άρμτσέρ)
πολυθρόνα
9.21 garden (γκάρντεν)
κήπος
9.22 swing (σουίνγκ)
κούνια
9.23 there are (δέρ άρ)
υπάρχουν
9.24 Are there ...? (άρ δέρ)
Υπάρχουν ...;
Pages 66 - 67
9.25 How many ...? (χάου μένι)
Πόσα/οι/ες ...;
9.26 lots of (λότς όφ)
πολλοί, πολλές, πολλά
9. 27 animals (άνιμαλς)
ζώα
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I’m going to Bigland!

pages 68- 69
10.1 toys (τόϊζ)
παιχνίδια
10.2 drum (ντράμ)
τύμπανο
10.3 clarinet (κλαρινέτ)
κλαρίνο
10.4 guitar (γκιτάρ)
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κιθάρα
10.5 violin (βαϊολίν)
βιολί
10.6 Hey (χέϊ)
Έϊ (επιφώνημα)
10.7 Come here. (κάμ χίερ)
Έλα εδώ.
10.8 musical instruments
μουσικά όργανα
10.9 I'm waiting (άμ γουέτινγκ)
περιμένω
10.10 Wow! (γουάου)
Γουάου! (επιφώνημα θαυμασμού)
10.11 Are you playing?
Eσύ παίζεις ;
10.12 I’m going to ... (άμ γκόιγκ του)
πηγαίνω στο/στη ...
pages 70 - 71
10.13 I'm playing (άμ πλέιγκ)
παίζω
10.14 dancing (ντάνσινγκ)
χορεύω
10.15 running (ράνινγκ)
τρέχω
10.16 riding (ράϊντινγκ)
οδηγώ (ποδήλατο)
10.17 walking (γουόκινγκ)
περπατάω
10.18 driving (ντράΪβινγκ)
οδηγώ (αυτοκίνητο)
10.19 eating (ί:τινγκ)
τρώω
10.20 drinking (ντρίνκιγκ)
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πίνω
10.21 swimming (σουίμινγκ)
κολυμπώ
10.22 reading (ρί:ντινγκ)
διαβάζω
10.23 sleeping (σλί:πινγκ)
κοιμάμαι
pages 72 – 73
10.24 working (γουέρκινγκ)
δουλεύω
10.25 art (άρτ)
τέχνη
10.36 fishing (φίσινγκ)
ψαρεύω/ψάρεμα
10.37 writing
γράφω/έκθεση
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What’s he eating?

pages 76 - 77
11.1 sausages (σώσατζις)
λουκάνικα
11.2 Ready, steady, go! (ρέντι, στέντι, γκόου)
Έτοιμοι, θέσεις, φύγαμε! (σύνθημα για ξεκίνημα αγώνα)
11.3 Where are you going? (γουέρ άρ γιου γκόινκγ)
Πού πας;
11.4 Cool! (κούλ)
Τέλειο, φοβερό!
11.5 What’s he doing? (γουάτ ίζ χί ντούινγκ)
Τι κάνει;
11.6 Wake up! (γουέικ άπ)
Ξύπνα!
11.7 Don't worry! (ντόντ γουόρι)
Μην ανησυχείς!
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pages 78 - 79
11.8 home (χόουμ)
σπίτι
11.9 church (τσέρτσ)
εκκλησία
11.10 shops (σόπς)
μαγαζιά
11.11 square (σκουέρ)
πλατεία
pages 80 - 81
11.12 Germany (τζέρμανι)
Γερμανία
11.13 Italy (ίταλι)
Ιταλία
11.14 France (φράνσ)
Γαλλία
11.15 Greece (γκρί:σ)
Ελλάδα
11.16 English school (ίνγκλις σκούλ)
σχολείο αγγλικών
11.17 town (τάουν)
μικρή πόλη
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I don’t like water!

pages 82 - 83
12.1 wet (γουέτ)
βρεγμένος, υγρός
12.2 water (γουότερ)
νερό
12.3 music (μιούζικ)
μουσική
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12.4 bananas (μπανάναs)
μπανάνες
12.5 I don't like … (άϊ ντοντ λάϊκ)
Δε μ’αρέσει …
12.6 Do you like ...? (ντου γιού λάϊκ)
Σ’αρέσει …;
12.7 No, I don't. (νόου άι ντόν’τ)
‘Oχι, (δεν μ’αρέσει).
12.8 he likes … (χι λάϊκς)
του αρέσει …
12.9 Go away! (γκόου εγουέϊ)
Φύγε! Φύγετε!
12.10 Yes, I do. (γιές άι ντού)
Ναι, (μου αρέσει).
12.11 nice (νάις)
ωραίος, καλός
12.12 again (εγκέν)
ξανά
pages 84 - 85
12.13 I like … (άι) λάικ)
μου αρέσει …
12.14 milk (μίλκ)
γάλα
12.15 pizza (πίτσα)
πίτσα
12.16 chicken (τσίκεν)
κοτόπουλο
12.17 ice cream (άις κρί:μ)
παγωτό
12.18 chocolate cake (τσόκλετ κέϊκ)
τούρτα σοκολάτα
12.17 oranges (όραντζιζ)
πορτοκάλια
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12.18 spaghetti (σπαγκέτι)
μακαρόνια
12.19 chips (τσίπς)
πατάτες τηγανιτές
12.20 cheese (τσί:ζ)
τυρί
12.21 salad (σάλαντ)
σαλάτα
12.21 bread (μπρέντ)
ψωμί
pages 86-87
12.22 food (φούντ)
φαγητό, τροφές
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I sit here every morning.

pages 90 - 91
13.1 get up (γκέτ άπ)
ξυπνώ και σηκώνομαι από το κρεβάτι μου
13.2 phone (φόουν)
τηλέφωνο
13.3 English lesson (ίνγκλις λέσον)
μάθημα αγγλικών
13.4 twelve o'clock (τουέλβ ο κλόκ)
δώδεκα ακριβώς
13.5 sit (σίτ)
κάθομαι
13.6 every (έβρι)
κάθε
13.7 watch (γουότς)
βλέπω, παρακολουθώ
13.8 talk (τόκ)
μιλάω
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13.9 lovely (λόβλι)
όμορφος
13.10 Where are you? (γουέρ άρ γιού)
Που είσαι;
13.11 What's the time? (γουάτς δε τάϊμ)
Τι ώρα είναι;
13. 12 It’s Tuesday. (ιτς τιούζντεϊ)
Είναι Τρίτη.
pages 92 - 93
13.13 read (ρί:ντ)
διαβάζω
13.14 write (ράιτ)
γράφω
13.15 draw (ντρό)
ζωγραφίζω
13.16 play (πλέϊ)
παίζω
13.17 eat (ί:τ)
τρώω
13.18 OK (οκέϊ)
εντάξει
13.19 have lessons (χέβ λέςονς)
έχω μαθήματα
13.20 clean my teeth (κλί:ν μάϊ τί:θ)
βουρτσίζω τα δόντια μου
13.21 go to bed (γκόου του μπέντ)
πάω για ύπνο
13.22 Monday (μάντεϊ)
Δευτέρα
13.23 Tuesday (τιούζντεϊ)
Τρίτη
13.24 Wednesday (γουένζντεϊ)
Τετάρτη
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13.25 Thursday (θ(έ)ρζντει)
Πέμπτη
13.26 Friday (φράϊντεϊ)
Παρασκευή
13.27 Saturday (σάτερντέϊ)
Σάββατο
13.28 Sunday (σάν(ντ) έι)
Κυριακή
pages 94-95
13.29 o'clock (ο κλόκ)
ακριβώς (για την ώρα)
13.30 favourite (φέϊβοριτ)
αγαπημένος/η/o
13.31 day (ντέϊ)
μέρα

14

My birthday is in June!

pages 96 - 97
14.1 hungry (χάνγκρι)
πεινασμένος
14.2 picnic (πίκνικ)
πικ-νικ
14.3 cold (κόλντ)
κρύος
14.4 hot (χότ)
ζεστός
14.5 Who are you? (χού άρ γιού)
Ποιος είσαι εσύ
14.6 I know (άι νόου)
Το ξέρω
Pages 98 - 99
14.7 January (τζένουαρι)
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Ιανουάριος
14.8 February (φέμπρουαρι)
Φεβρουάριος
14.9 March (μάρτς)
Μάρτιος
14.10 April (έϊπριλ)
Απρίλιος
14.11 May (μέϊ)
Μάιος
14.12 June (τζούν)
Ιούνιος
14. 13 July (τζουλάϊ)
Ιούλιος
14.14 August (όγκουστ)
Αύγουστος
14.15 September (σεπτέμ(μπ)ερ)
Σεπτέμβριος
14.16 October (οκτόμπερ)
Οκτώβριος
14.17 November (νοβέμ(μπ)ερ)
Νοέμβριος
14.18 December (ντισέμπερ)
Δεκέμβριος
14.19 name day (νέιμ ντέι)
ονομαστική γιορτή
14.20 month (μάνθ)
μήνας
Pages 100 - 101
14.21 sea (σί:)
θάλασσα
14.22 year (γίαρ)
έτος
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Christmas
pages 104 - 105
C.1 Christmas tree (κρίσμας τρί:)
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
C.2 star (στάρ)
αστέρι
C.3 cards (κάρντς)
κάρτες
C.4 Father Christmas (φάδερ Κρίςμας)
Άγιος Βασίλης
C.5 Happy Christmas! (χέπι κρίςμας)
Ευτυχισμένα Χριστούγεννα
C.6 Jingle Bells (τζίνγκλ μπέλς)
(κάλαντα) καμπανούλες που κουδουνίζουν
C.7 all the way (όλ δε γουέϊ)
σ’όλο το δρόμο
C.8 Jesus (τζίζες)
Ιησούς
C.9 donkey (ντόνκεϊ)
γαϊδουράκι
C.10 sheep (σϊ:π)
Πρόβατο/πρόβατα
C.11 Mary (μέρι)
Μαρία (η Παναγία )
C.12 Joseph (Τζόσεφ)
Ιωσήφ
C.13 The three kings (δε θρί κίνγκς)
Οι τρεις μάγοι
C.15 shepherds (σέπερντς)
βοσκοί
C.16 We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος.
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Easter
E.1 Easter Saturday (ίστερ σαρ(ε)ρντέΪ)
Μεγάλο Σάββατο
E.2 night (νάιτ)
νύχτα
E.3 bell (μπέλ)
καμπάνα
E.4 ringing (ρίνγκινγκ)
ηχεί, χτυπάει (για καμπάνα)
E.5 candles (κάντλς)
κεριά, λαμπάδες
E.6 cross (κρός)
σταυρός
E.7 fireworks (φάϊργουλερκς)
βαρελότα, πυροτεχνήματα
E.8 Christ is risen! (κράϊςτ ιζ ρίζεν)
Χριστός Ανέστη!
E.10 Happy Easter! (χέπι ίςτερ)
Χαρούμενο Πάσχα!
E.11 Easter Day (ίστερ ντέϊ)
Κυριακή του Πάσχα
E.12 I’m roasting a lamb
ψήνω (σουβλίζω αρνί)

Page 81

Wordlist
all όλοι- όλες – όλα (5)
all the way σ’ όλο το δρόμο(Christmas)
amazing καταπληκτικός –ή –ό (3)
an ένας – μία – ένα (3)
and και (2)
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animals ζώα (9)
(alphabet book)
April Απρίλιος (14)
Are there ...? (άρ δερ) υπάρχουν (9)
Are they ...? είναι αυτοί; (5)
Are you ...? εσύ είσαι; (2)
Are you playing? (άρ γιού πλέϊνκγ) εσύ παίζεις;(10)
arm =χέρι (8)
armchair = πολυθρόνα 9
art τέχνη (10)
at στο στη στο (8)
at school (έτ σκούλ) στο σχολείο (13)
August Αύγουστος (13)
baby μωρό (7)
bad κακός κακή κακό (4)
bag τσάντα (3)
ball μπάλα (4)
balloon μπαλόνι (4)
banana = μπανάνα (12)
be careful πρόσεχε (6)
beautiful όμορφος –η –ο (5)
bed κρεβάτι (9)
bedroom) κρεβατοκάμαρα (9)
behind πίσω (7)
bell καμπάνα (Christmas)
belt ζώνη (5)
big μεγάλος – η –ο (8)
bike ποδήλατο (8)
(alphabet book)
birthday γενέθλια (4)
board πίνακας (3)
book βιβλίο (1)
bookcase βιβλιοθήκη (9)
boy αγόρι (2)
bread ψωμί (12)
break διάλειμμα (3)
brother αδελφός (7)
brown καφέ (7)
cake τούρτα (4)
Can you ...? εσύ μπορείς (6)
candles κεριά, λαμπάδες (Easter)
car αυτοκίνητο (4)
cards κάρτες (Christmas)
castle κάστρο (4)
(alphabet book)
chair καρέκλα (7)
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cheese τυρί (12)
chicken κοτόπουλο (12)
chips πατάτες τηγανιτές (12)
chocolate cake τούρτα σοκολάτα (12)
Christ is risen! Χριστός Ανέστη (Easter)
Christmas (κρίσμας) Χριστούγεννα (Christmas)
Christmas tree Χριστουγεννιάτικο δέντρο ( Christmas)
church εκκλησσία (11)
church
clarinet κλαρινέτο (10)
clean my teeth (13)
clever έξυπνος (5)
clock ρολόι τοίχου (3)
Close your book. κλείσε το βιβλίο σου (5)
cold κρύος – α – ο (14)
colours χρώματα (5)
come έλα (2)
come here έλα εδώ(10)
Come in. έλα μέσα (4)
Come on! άντε, έλα, προχώρα (4)
Cool! φοβερό (11)
count toμέτρω ως το (6)
cross σταυρός (Easter)
dad μπαμπάς (6)
dance χορεύω (6)
dancing να χορεύω / χορός (10)
day μέρα (13)
dear αγαπημένος (9)
December Δεκέμβριος
decorations (ντεκορέϊσιονσ) στολίδια
desk θρανίο (3)
dive βουτώ (6)
diving (ντάϊβινγκ) το να βουτάω (10)
Do you like ...? Σ’ αρέςει;(12)
dog σκύλος (4)
doll κούκλα (4)
donkey γαϊδούρι
don't worry μην σε νοιάζει (11)
door πόρτα (6)
(alphabet book)
draw ζωγραφίζω (13)
drinking το να πίνω (10)
drive οδηγώ (6)
driving το να οδηγώ / η οδήγηση(10)
drum τύμπανο (10)
ear () αυτί (8)
Easter Πάσχα (Easter)
Easter Day Ημέρα του Πάςχα (Easter)
Easter Saturday Easter)
eat τρώω (13)
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eating το να τρώω (10)
eight o'clock (έϊτ ο κλόκ) οχτώ ακριβώς (13)
eighteen δεκαοχτώ (6)
eleven έντεκα (6)
eleven o'clock (ιλέβεν ο κλόκ) έντεκα ακριβώς (13)
English lesson μάθημα αγγλικών (13)
English school σχολείο αγγλικών (11)
every κάθε (13)
eye μάτι (8)
fair ξανθός (8)
family οικογένεια (7)
father πατέρας (7)
Father Christmas Άγιος Βασίλης (Christmas)
favourite αγαπημένος - η – ο (13)
February Φεβρουάριος (14)
fifteen δεκαπέντε (6)
finger δάχτυλο (8)
fireworks πυροτεχνήματα (Easter)
fishing ψάρεμα (10)
(alphabet book)
five o'clock πέντε η ώρα (13)
(alphabet book)
fly πετώ (6)
food φαγητό, τροφές (12)
foot πατούσα (8)
for για (9)
(alphabet book)
four o'clock (φόρ) τέσσερις ακριβώς (13)
fourteen δεκατέσσερα (6)
France Γαλλία (11)
Friday Παραςκευή (13)
friends φίλοι (4)
game παιχνίδι (2)
garden κήπος (9)
Germany Γερμανία (11)
get up σηκώνομαι από το κρεβάτι (13)
giant γίγαντας (2)
(alphabet book)
go πηγαίνω (2)
Go away! φύγε (12)
go to bed πάω για ύπνο (13)
good afternoon καλησπέρα (4)
good idea καλή ιδέα (8)
good morning καλημέρα
goodbye αντίο (1)
goodnight καληνύχτα (4)
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Greece Ελλάδα (11)
(Αλπηαβετ βοοκ)
grey γκρί (7)
guitar κιθάρα (10)
hair μαλλιά (8)
hand παλάμη (8)
Happy Birthday! (4)
Happy Christmas! (Christmas)
Happy Easter! (Easter)
has got =he has got έχει (8)
Has he got ...? αυτός έχει;(8)
have lessons έχω μάθηματα (13)
Have you got ...? εσύ έχεις; (8)
he hasn't got αυτός δεν έχει (8)
he isn’t αυτός δεν είναι (2)
he likes του αρέσει (12)
he’s = he is αυτός είναι (2)
he’s got = he has got αυτός έχει
head κεφάλι (6)
hear ακούω (6)
hello γειά (1)
Help! βοήθεια (1)
her δικό της (7)
here εδώ (5)
Hey Έι (10)
his δικό του (7)
home σπίτι (μου)
hot ζεστός – η –ο (14)
How are you? πως είσαι τί κάνεις (2)
How many ...? πόσοι – πόσες – πόσα;(9)
How old are you? πόσων χρονών είσαι;(4)
hungry πεινασμένος (14)
hungry
I don't know δεν ξέρω (8)
I don't like δε μ΄αρέσει (12)
I haven't got δεν έχω (8)
I know ξέρω (14)
I like (12)
I’m going to (10)
ice cream παγωτό
I'm = I am εγώ είμαι (1)
I'm fine είμαι καλά (2)
in μέσα (7)
(alphabet book)
Is he ...? αυτός είναι (2)
Is it a ...? αυτό είναι ένα (3)
Is there ...? υπάρχει (9)
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it’s a = it is a αυτό είναι ένα (1)
It’s Tuesday. είναι Τρίτη (13)
Italy Ιταλία (11)
I've got = I have got = έχω (8)
January Ιανουάριος (14)
Jesus Ιησούς (Christmas)
Jingle Bells καμπανούλες που κουδουνίζουν (Christmas)
July Ιούλιος (14)
June Ιούνιος (14)
jungle ζούγκλα (6)
(alphabet book)
kitchen κουζίνα (9)
land γη, χώρα
laugh γελώ (7)
Learn μαθαίνω (rubric lesson)
leg πόδι
Let's go. πάμε, ας πάμε (3)
(alphabet book)
lift ανσανσέρ (3)
light φως (9)
Listen ακούω, άκου (rubric lesson)
living room καθιςτικό σαλόνι (9)
long μακρύς- ιά –ύ (8)
Look κοιτάω, κοίταξε (rubric lesson)
lots of πολλοί-ές –ά (9)
love αγάπη (9)
lovely ωραίος-α –ο (13)
March Μάρτιος (14)
Mary Μαρία, η Παναγία (Christmas)
May (μέϊ) Μάιος (14)
me εμένα (εγώ) (7)
milk γάλα (12)
Monday Δευτέρα (13)
monkey μαϊμού (7)
monsters τέρατα (8)
month μήνας (14)
mother μητέρα (7)
(alphabet book)
mouth στόμα (8)
mum μαμά (6)
music μουσική (12)
musical instruments (μιούζικαλ ίνστρουμεντς) μουσικά όργανα (10)
my δικό μου
My name's ... = My name is ... το όνομά μου είναι (1)
name day ονομαστική γιορτή (14)
names ονόματα (4)
neck λαιμός (8)
never mind μη σε νοιάζει (8)
next to δίπλα
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nice καλός – ή – ό (12)
night νύχτα
(alphabet book)
nine o'clock (νάιν ο κλοκ) εννιά ακριβώς (13)
nineteen δεκαεννιά (6)
no όχι (1)
No, I can’t όχι δεν μπορώ (6)
No, I don't. όχι δεν (μ’αρέσει) (12)
No, I’m not. όχι δεν είμαι (2)
No, it isn't. όχι αυτό δεν είναι (3)
No, there isn’t. όχι δεν υπάρχει (9)
nose μύτη (8)
November Νοέμβριος (14)
now τώρα (5)
(alphabet book)
October Οκτώβριος (14)
(alphabet book)
Oh! Ά (επιφώνημα έκπληξης/ θαυμασμού) (2)
OK εντάξει (13)
on επάνω (6)
(alphabet book)
one o'clock (ουάν ο κλόκ) μία ακριβώς (13)
open ανοίγω, άνοιξε (6)
Open your book. άνοιξε το βιβλίο σου (5)
orange πορτοκαλί (7)
oranges ποροκάλια (12)
paper χαρτί (2)
party πάρτυ (4)
pen στιλό (3)
(alphabet book)
phone τηλέφωνο (13)
picnic πικ νικ (14)
pink ρόζ (7)
pizza πίτσα (12)
plane αεροπλάνο (3)
Play παίξε (rubric lesson)
play παίζω (13)

please παρακαλώ (2)
present δώρο (4)
purple μώβ (7)
rainbow ουράνιο τόξο (2)
Read διαβάζω, διάβασε (rubric lesson)
read διαβάζω , διάβασε (13)
reading ανάγνωση, το να διαβάζω (10)
Ready, steady, go! έτοιμοι, θέσεις , φύγαμε (11)
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(alphabet book)
ride a bike κάνω ποδήλατο(6)
riding το να κάνω ποδήλατο (10)
ringing ηχεί, χτυπά (για καμπάνες) (Christmas)
roasting a lamb (ρόουςτινγκ ε λάαμ) ψήνω αρνάκι(Easter)
rubber σβηστήρα (3)
rubber
ruler χάρακας (3)
Run. τρέχω, τρέξε (5)
running το τρέξιμο (10)
(alphabet book)
Saturday Σάββατο (13)
sausages λουκάνικα (11)
Say λέω, πες (rubric lesson)
school σχολείο (3)
sea θάλασσα
see βλέπω (6)
September Σεπτέμβριος (14)
(alphabet book)
seven o'clock (σέβεν ο κλόκ) εφτά ακριβώς (13)
seventeen δεκαεφτά (6)
she isn’t = she is not αυτή δεν είναι (2)
she’s = she is αυτή είναι (2)
sheep πρόβατο, πρόβατα (Christmas)
shops μαγαζιά (11)
short κοντός – ή – ό (8)
shower ντούζ (9)
silly χαζός (7)
Sing τραγουδώ, τραγούδα (rubric lesson)
sister αδελφή (7)
sit κάθομαι (13)
Sit down. κάτσε κάτω (5)
(alphabet book)
six o'clock (σιξ ο κλόκ) έξι ακριβώς (13)
sixteen δεκαέξι (6)
skateboard πατίνι (9)
sleeping κοιμάμαι , το να κοιμάμαι (10)
small μικρός –ή – ό (8)
sofa καναπές (9)
sorry συγγνώμη, λυπάμαι (5)
spaghetti μακαρόνια (12)
speak English (6)
square πλατεία (11)
Stand up. στάσου όρθιος (5)
star αστέρι (Christmas)
Stop! σταμάτα (1)
Sunday Κυριακή (13)
swim κολυμπώ (6)
swimming το κολύμπι (10)
swing κούνια (9)
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table τραπέζι (7)
talk μιλώ (13)
(alphabet book)
team ομάδα (5)
(alphabet book)
ten o'clock (τεν ο κλόκ) δέκα ακριβώς (13)
thank you ευχαριστώ (2)
the ό, ή, το (4)
there are υπάρχουν (9)
there’s = there is υπάρχει (9)
these are = αυτά είναι (4)
thirteen δεκατρία (6)
this is αυτό είναι (4)
(alphabet book)
three o'clock (θρί: ο κλόκ) τρεις ακριβώς (13)
Thursday Πέμπτη (13)
to στο στη στο (2)
today σήμερα (4)
toe δάχτυλο ποδιού (8)
toilet λεκάνη του καμπινέ (9)
town μικρή πόλη (11)
toys παιχνίδια (10)
train τραίνο (4)
tree δέντρο (3)
TV τηλεόραση (9)
twelve δώδεκα (6)
twelve o'clock δώδεκα ακριβώς (13)
twenty είκοσι (6)

under κάτω (7)
(alphabet book)
very good πολύ καλά (2)
violin βιολί (10)
Wake up! ξύπνα (11)
Walk! περπάτα
walking το περπάτημα (10)
watch) βλέπω παρακολουώ (13)
(alphabet book)
water νερό (12)
water pistol νεροπίστολο (8)
Wednesday Τετάρτη (13)
wet υγρός (12)
What colour are ...? τι χρώμα είναι;(5)
What is it? τι είναι (1)
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What’s he doing? τι κάνει; (11)
What's that? τι είναι αυτό; (3)
What's the time? τι ώρα είναι; (13)
What's this? τι είναι αυτό; (3)
What's your name? πώς σε λένε; (1)
where που; (7)
Where are you going? που πάς;(11)
Where are you? που είσαι; (13)
white (γουάϊτ) άσπρο (7)
Who are you? εσύ ποιος είσαι (14)
window παράθυρο (6)
with με (9)
working η δουλειά , το να δουλεύω (10)
Wow! Γουάου! επιφώνημα έκπληξης (10)
Write γράψε (rubric lesson)
write γράφω(13)
writing (ράιτινγκ) το να γράφω
year έτος (14)
(alphabet book)
yes ναι (1)
Yes, I am. ναι εγώ είμαι (2)
Yes, I can. ναι εγώ μπορώ(6)
Yes, I do. ναι (μου αρέσει) (12)
Yes, I have. ναι εγώ έχω (8)
Yes, it is. ναί αυτό είναι (3)
you aren’t = you are not εσύ δεν είσαι (4)
you’re = you are εσύ είσαι (2)
yourδικό σου (4)
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